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چکیده
زمینه مطالعاتی :جایگزینی ترکیبات شیمیایی مصرفی در جیره غذایی دام و طیور با گیاهان دارویی و میزان اثربخشی
آنها مطالعهایی صورت گرفته است .هدف :به منظور مقایسه اثرات عصاره کاسنی با آنتیبیوتیک محرک رشد بر
فراسنجههای بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی هومورال و جمعیت باکتریایی سکوم آزمایشی روی جوجههای گوشتی
انجام پذیرفت .روش کار :تعداد  192قطعه جوجه گوشتی یکروزه مخلوط نر و ماده از سویه راس  308در قالب طرح
کامالً تصادفی به مدت  42روز در  4تیمار 4 ،تکرار و  12قطعه جوجه در هر تکرار بعد از توزین اولیه به صورت
تصادفی در پنها توزیع شدند 4 .تیمار غذایی در این مطالعه شامل :تیمار اول به عنوان گروه شاهد که از جیره پایه بهره
گرفته است و تیمار دوم از جیره پایه به همراه آنتی بیوتیک فالوومایسین به میزان  0/045درصد و تیمارهای  3و  4به-
ترتیب از جیره پایه همراه با  0/05درصد و  0/1درصد عصاره ریشه کاسنی بهره گرفتهاند و از روز اول جیره_های
غذایی در اختیار جوجهها قرار گرفتهاند .نتایج :بررسیها نشان داد که بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل
غذایی به طور معنیداری در گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک محرک رشد بوده و بیشترین مقدار خوراک مصرفی میزان
در گروه شاهد و کمترین میزان آن در گروه  0/1درصد عصاره ریشه کاسنی بوده که دارای اختالف معنیدار بود
( .)P>0/05در تیتر ایمنی علیه نیوکاسل و آنفلوانزا اثر تیمارها معنیدار نبوده و در بررسی فراسنجههای خونی افزایش
معنیدار پروتئین تام در تیمارهای حاوی عصاره کاسنی نسبت به آنتیبیوتیک محرک رشد مشاهده شد (.)P>0/05
جمعیت باکتریهای کلیفرم ،سالمونال و اشریشیاکولی در جوجههای مصرفکننده عصاره کاسنی در مقایسه با سایر
تیمارها کاهش معنیداری داشت ( .)P>0/05نتیجهگیری نهایی :نتایج این بررسی نشان میدهد که عصاره کاسنی به
میزان  0/1درصد در جیره غذایی در بهبود صفات عملکردی بعد از آنتیبیوتیک قرار گرفته و در بهبود خصوصیات
بیوشیمیایی سرم خون و کاهش جمعیت باکتریایی رودهایی بهطور معنیداری بهتر از آنتیبیوتیک محرک رشد عمل کرده
است.
واژگان کلیدی :آنتیبیوتیک محرک رشد ،باکتریهای رودهای ،ایمنی هومورال ،عصاره کاسنی،
بیوشیمیایی ،جوجههای گوشتی

فراسنجههای
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مقدمه

به شکل مخروطی یا دوکی بخش دارویی گیاه را تشکیل

امروزه به منظور تحریک رشد ،رفع کمبود مواد مغذی،

میدهد (زرگری  .)1368ریشه تازه این گیاه حاوی حدود
اینولین،1

تقویت پاسخهای سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماریها،

 8درصد پلی ساکاریدی به نام

مواد افزودنی متعددی به خوراک طیور اضافه میشوند

قندهای مختلف نظیر گلوکز ،ساکارز ،یک ماده رزینی،

(رخشان و همکاران  .)1389نخستین موادی که به عنوان

مقدار کمی تانن ،اسانس ،پکتین و لوولین 2است (فینک و

افزودنیهای غذایی مورد توجه قرار گرفتند آنتیبیوتیک-

همکاران .)2002 ،کاسنی متعلق به گیاهانی است که

ها و عوامل ضدباکتریایی بودند (هدایتی و همکاران

انرژی را در شکل فروکتان اینولین ذخیره میکنند

 .)2015با وجود مصرف نسبتاً گسترده و جهانی آنتی-

(فیلیکینگر و همکاران  .)2003اینولین حاوی ترکیبات

بیوتیکها در صنعت دامپروری ،نگرانیهای حاصل از

الیگوساکارید

فروکتو

ظهور میکروبهای مقاوم به آنتیبیوتیکها موجب شد تا

الیگوساکاریدها (اینولین و الیگوفروکتوز) و مانان

از سال  2006میالدی توسط اتحادیه اروپا و سپس

الیگوساکاریدها پریبیوتیکهای غالب مورد استفاده در

ایاالت متحده آمریکا مصرف کلیه آنتیبیوتیکها به

صنعت طیور هستند (پترسون و بارک هولدر.)2003 ،

عنوان محرک رشد در صنعت دامپروری ممنوع گردد

امروزه بیشترین توجهای که به کاسنی شده است به-

(هاشمی و همکاران  .)2009چندین ترکیب مانند آنزیمها،

خاطر وجود ماده اینولین در این گیاه است که برای آن

اسیدهای آلی ،پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها و فایتوژنیک-

اثرات محرک رشد قائل هستند .در سطح جهان داروهای

ها برای بهبود در عملکرد طیور مورد استفاده قرار می-

محرک رشد پریبیوتیکی با اسامی مختلف تجاری از این

گیرند (پترسون و بارک هولدر  .)2003اخیرا با کمک

ماده ساخته شده است (یوسریزال و چن  .)2003نحوه

برخی جایگزینها مانند پودرها و عصارههای گیاهی نه-

عمل این ترکیبات غیرقابل هضم به این صورت است که

تنها سالمت عمومی حیوانات حفظ میشود بلکه قابلیت

در روده باعث تحریک انتخابی رشد باکتریهای مفید و

رشد و کارایی تغذیهای نیز بهبود مییابد (پترسون و

حذف رقابتی باکتریهای مضر شده و اثرات مفیدی

همکاران  .)2003حداقل مزیت گیاهان دارویی نسبت به

روی سالمت میزبان میگذارند (رابرفروید  .)1998با

داروهای شیمیایی این است که اگر این مواد اثر مثبت

توجه به اینکه عصاره ریشه کاسنی دارای ترکیباتی

نداشته باشند دارای عوارض جانبی بسیار محدودتری

مانند اینولین ،اسید شیکوریک3و اولیگوفروکتوز است

هستند .عصارههای گیاهی به وسیله حل شدن و یا عمل

میتواند باعث کاهش تریگلیسیریدهای سرم ،افزایش

تقطیر از قسمتهای مختلف گیاهان دارویی از قبیل برگ،

میکروبهای مفید روده و در نهایت تحریک سیستم

شکوفه ،ساقه ،ریشه یا بذر بر حسب این که ماده موثره

ایمنی و فعالسازی آن شود (واتزل و همکاران .)2005

در کدام قسمت گیاه باشد بدست میآیند (والکر .)1996

هدف این مطالعه تعیین امکان استفاده از عصاره ریشه

گیاه کاسنی از جمله گیاهان دارویی است که به عنوان

کاسنی در تغذیه طیور به عنوان جایگزین آنتیبیوتیک

محرک رشد و بهبود دهنده سیستم ایمنی بوده که از

محرک رشد میباشد و برای این منظور اثرات آن بر

مدتها قبل شناخته شده است (پترسون و بارک هولدر

صفات عملکردی ،فراسنجههای بیوشیمیایی خون ،پاسخ

 .)2003کاسنی با نام علمی  Cichorium intybus L.و

ایمنی هومورال و جمعیت باکتریهای سکوم بررسی

نام انگلیسی  Succoryگیاهی از خانواده گل ستاره

گردید.

( )Asteraceaeاست (زرگری  .)1368کاسنی ،در نقاط
مختلف ایران به طور خودرو وجود دارد .ریشه کاسنی

و

پلیساکاریدها

 10تا  22درصد

است.

1. Inulin
2. Levuline
3. Acid chicoric
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مواد و روشها

یخچال نگهداری شد (مارگارتا و همکاران.)2012 ،

جهت انجام این تحقیق  192قطعه جوجه مخلوط نر و

تیمارهای مورد استفاده آزمایشی در  2مرحله آغازین و

ماده گوشتی یک روزه سویه راس  308با میانگین وزن

پایانی به ترتیب  21-0و  42- 22روزگی بر اساس

یک روزگی  45±2گرم استفاده شد .آزمایش بر اساس

( )1994 NRCتهیه شده و شامل  )1جیره پایه بدون

طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و  4تکرار و  12قطعه

افزودنی )2 ،جیره پایه 0/045 +درصد آنتیبیوتیک

جوجه در هر واحد آزمایشی انجام گرفت .در داخل

فالوومایسین )3 ،جیره پایه 0/05 +درصد عصاره ریشه

سالن  16واحد آزمایشی با استفاده از توریهای سیمی

کاسنی )4 ،جیره پایه 0/1 +درصد عصاره ریشه کاسنی

با مساحت  1در  1مترمربع تعبیه شد .دمای سالن در

بود( .جدول  .)1جهت بررسی عملکرد رشد ،صفات

هفته اول پرورش  33درجه سانتیگراد در نظر گرفته

افزایش وزن ،دان مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به

شد و با افزایش سن جوجهها به ازائ هر هفته 2 ،درجه

صورت هفتگی اندازه گیری و ثبت شدند .هم چنین در

دما کاهش داده شد .برنامه نوردهی به صورت 23

پایان دوره پرورشی از هر واحد آزمایشی  2پرنده جهت

ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی در نظر گرفته شد.

بررسی تیتر ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم

رطوبت نسبی در هفته اول  70درصد و بعد از آن تا

خون ،انتخاب شده و خونگیری به میزان  3سی سی از

آخر دوره به میزان  50تا  60درصد در نظر گرفته شد.

ورید بالی صورت گرفت .بررسی تیتر ایمنی نیوکاسل و

برای تغذیه جوجهها تا  14روزگی از دانخوری سینی و

آنفلوانزا به روش ممانعت از هم آگلوتیناسیون ( )HIو

از شروع هفته سوم پرورش از دانخوری بشقابی

گامبورو به روش االیزا در آزمایشگاه سرولوژی

استفاده شد .در کل دوره پرورش از آبخوریهای کله

صورت گرفت .فراسنجههای بیوشیمیایی ،شامل :تری

قندی استفاده و به صورت دستی آب به داخل آبخوری-

گلیسرید ،کلسترول( HDL ،لیپوپروتئین با چگالی باال)،

ها ریخته شد .عصاره ریشه کاسنی در آزمایشگاه

( LDLلیپوپروتئین با چگالی کم) بررسی شدند ،که بعد

دانشگاه مالیر به روش خیساندن ( )Macerationتهیه

از خونگیری با ارسال به آزمایشگاه بیوشیمی و با

شد .ابتدا مقدار مورد نیاز از ریشه کاسنی خشک شده

استفاده از سانتریفیوژ در  3000دور ،به میزان 10

تهیه گردید و چوبها و زواید موجود در گیاه جدا شد و

دقیقه ،سرم از نمونه جدا شده و با استفاده از دستگاه
(RA-1000

،Technicon

سپس با آسیاب خانگی به خوبی آسیاب شد .سپس

اتوآناالیزر

مقدار مورد نیاز از پودر وزن شده و داخل بشر ریخته

اندازهگیری شدند (کمپیل .)1997

شد .به ازای هر  100گرم پودر 700 ،میلی لیتر اتانول 96
درصد و  300میلی لیتر آب مقطر به بشر اضافه شد و
به مدت  2دقیقه به خوبی مخلوط شده و سپس یک فویل
آلومینیومی روی آن کشیده و  48ساعت بعد با استفاده
از کاغذ صافی واتمن ( ،W-42انگلستان) صاف شد.
تفاله باقی مانده دور ریخته شد و در نهایت مایع صاف
شده با استفاده از دستگاه روتاری (،HS-2005S-N
آمریکا) خالص سازی گردید .اتانول آن جدا گردید و
عصاره خالص به دست آمد و تا موقع استفاده درون

آمریکا)،

1396 سال/3  شماره27  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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) اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجههای گوشتی در دوره آغازین و پایانی (درصد-1 جدول
Table 1- Chemical composition of broiler’s starting and finishing diets (Percent)
)اجزای متشکله (بر حسب درصد
Components (%)
ذرت
Corn
 پروتئین%44 کنجاله سویا با
Soybean meal (44%CP)
روغن سویا
Soybean Oil
پوسته صدف
Sea Shell
دی کلسیم فسفات
Di-Calcium Phosphate
نمک
Salt
مکمل ویتامینی و مواد معدنی
Vitamin and Mineral Premix
 متیونین--دی ال
DL-Methionine
ال – تردونین
L-Threonine
لیزین
Lysine
ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated chemical analysis
)انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم
Metabolizable energy (K Cal/kg)
)پروتدین خام (درصد
Crude protein (%)
)کلسیم (درصد
Ca (%)
)فسفر قابل دسترس (درصد
Available phosphorous (%)
)ترئونین(درصد
Threonine (%)
)لیزین(درصد
Lysine (%)
) سیستئین(درصد+ متیونین
Methionine + cysteine (%)
)متیونین(درصد

0-21 days

22-42 days

54.32

62.4

39.43

31.8

2.09

1.8

0.9

0.82

2.05

1.95

0.18

0.18

0.5

0.5

0.2

0.27

0.07

0.07

0.26

0.22

0-21 days

22-42 days

2900

3000

22.16

19.2

1

0.9

0.5

0.45

0.79

0.71

1.15

0.96

0.83

0.78

0.5
0.48
Methionine (%)
Vitamin and mineral premix per kg of diet (Faraz Daneh Avand®): vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin
D3(Cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E (tocopheryl acetate), 18 mg; vitamink3, 2 mg; thiamine 1.8 mg; riboflavin, 6.6
mg; pantothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg; cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; folic acid, 1
mg; choline chloride, 250 mg; antioxidant 100 mg. Fe (FeSO 4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49%
Mn), 100 mg; Zn (ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu (CuSO 4.5H2O), 10 mg; I (KI, 58% I), 1 mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se),
0.2 mg.
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به منظور شمارش میزان باکتریهای روده کور ،از هر

داری ( )P>0/05با گروه شاهد نشان داد .میزان مصرف

واحد آزمایشی  2پرنده انتخاب و بعد از کشتار به روش

خوراک به ازاء هر پرنده بر حسب گرم در گروههای

یوتانایزه کردن (مرگ با شفقت انسانی) ،نمونهگیری به

آزمایشی سبب ایجاد تفاوت معنیداری نشده است.

روش کامال استریل از ناحیه سکومی اخذ شده و در

دامنه تغییرات در میزان مصرف خوراک بین  4626گرم

ظروف استریل در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال شده و

تا  4890گرم بوده که باالترین مصرف خوراک برای

سپس در محیط بافر فسفات ( )PBSاستریل با = 7/2

گروه شاهد و کمترین میزان مصرف خوراک برای

 ،pHبه روش رقتسازی متوالی ()Serial Dilution

گروه  0/1درصد عصاره ریشه کاسنی میباشد (جدول

شمارش صورت گرفت که سپس از هر لوله آزمایش 1

 .)2بررسی ضریب تبدیل غذایی در گروههای آزمایشی

سی سی بر روی محیطهای کشت انتخابی آگار شامل:

نشانگر این مطلب است که گروههای آنتیبیوتیک محرک

ایئوزین متیلن بلو ( ،)EMBمک کانکی آگار ( Mac

رشد و در مرتبه بعدی گروه 0/1درصد عصاره ریشه

 )conkey agarو سالمونال شیگال آگار ( )SS agarبه

کاسنی باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی به طور معنی-

ترتیب برای رشد اشرشیا کولی ،کلی فرم ها و سالمونال

داری گردیده است (جدول .)2

کشت داده شد و در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت

از میان افزودنیهای خوراکی ارزیابی شده ،پری-

 24ساعت انکوبه گذاری شده و براساس این که هر

بیوتیکهای مشتق شده از گیاهان دارویی مناسبترین

پرگنه نماد یک کلونی می باشد ،بعد از رشد باکتریها

مکملهای خوراکی هستند ،چون میتوانند باعث حذف

در محیط کشت ،شمارش انجام گرفته است (میلر و

رقابتی میکروبهای بیماریزا و جایگزین نمودن

ولین  .)1974دادههای جمع آوری شده تجزیه شده و

باکتریهای مفید در روده شوند .از پریبیوتیکهای

تحلیل آماری در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با

شناخته شده میتوان اینولین و الیگوفروکتوز موجود

استفاده از نرم افزار آماری  SASنسخه  )2003( 9/1و

در کاسنی را نام برد که در سطح وسیعی در صنعت

رویه  GLMانجام شد:

طیور استفاده میشوند .در گیاهان دولپهای مانند
اسید

اورونیک

که

نوعی

پلیساکارید

مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای

کاسنی،

دانکن ( )1995در سطح خطای  P>0/05انجام شد.

غیرنشاستهای است وجود دارد که از اسید
گاالکتورونیک مشتق میشود و ساختمان پکتین را که

نتایج و بحث

نوعی پلیساکارید غیر نشاستهای محلول است در

بررسی صفات عملکردی

دستگاه گوارش بلوک کرده و باعث کاهش ویسکوزیته

نتایج حاصل از عملکرد جوجههای گوشتی در جدول

مواد هضمی ،افزایش جذب آب ،کاهش مصرف آب و

شماره  2نشان داده شده و نشان میدهد که گروه

افزایش مصرف خوراک میشود و نیز پلیساکاریدهای

حاوی آنتیبیوتیک محرک رشد بیشترین وزن را در

غیر نشاستهای نامحلول کاسنی باعث افزایش نرخ عبور

پایان پرورش داشته و بعد از آن بیشترین وزن را به

مواد هضمی در پرندگان میشود که متعاقب آن مصرف

طور معنیدار ( )P>0/05در گروه دریافتکننده 0/1

خوراک افزایش مییابد (لیو و همکاران  .)2011مطالعات

درصد عصاره ریشه کاسنی مشاهده گردید .به نظر

اخیر روی خوک نشان داد مصرف خوراک و عملکرد

میرسد بهکارگیری آنتیبیوتیک محرک رشد نسبت به

رشد با جیره حاوی کاسنی ،با کمترین اثرات منفی روی

گروههای حاوی پروبیوتیک تأثیر بهتری بر اضافه وزن

قابلیت هضم مواد مغذی و تعادل انرژی افزایش یافت

هفتگی و نهایی در دوره پرورشی داشته و تفاوت معنی-

(ایورسون و همکاران  )2011که با نتایج این تحقیق
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مغایرت دارد .در رابطه با اثرات عصاره کاسنی روی

مغذی قابل استفاده توسط میزبان میشود .گیاه دارویی

مقدار خوراک مصرفی گزارشات متفاوتی وجود دارد.

و ترکیبات موثره آن غشای سلول باکتریها را تخریب

در گزارشات هوگ در سال  2004و بیگز و همکاران در

کرده که بر تعادل  pHو یونهای غیرآلی اثر گذاشته و

سال  2007استفاده از عصاره کاسنی باعث افزایش

منجر به آزادی مواد از سلولها به محیط خارج سلولی

اشتها و خوش خوراکی جیره و بهبود ترشح آنزیمهای

(جریان خون) میشود (هلندر و همکاران  .)1998نتایج

هضمی با منشا درونی شده و باعث افزایش مصرف

تحقیق کیلی و همکاران در سال  2003مطاعاتی بر روی

خوراک ،کاهش تلفات و بهبود عملکرد طیور شد .در این

موش انجام داده که نشان داد میانگین افزایش وزن

تحقیق استفاده از عصاره کاسنی تاثیر معنیداری روی

هفتگی بین تیمارها با مصرف کاسنی اختالف معنیداری

خوراک مصرفی داشته است که با نتایج تحقیقات سایر

نداشت .رحمان و همکاران ( )2007با کاربرد اینولین

محققین بر روی جوجه گوشتی سویه راس 308

کاسنی در جیره جوجههای گوشتی اثر معنیداری بر

مغایرت دارد(صفامهر و همکاران 1391؛ لیو همکاران

وزن زنده مشاهده نکردند .در آزمایش ون لیوون و

 .)2011همان طور که در تحقیقات چن و همکاران

همکاران ( )2004با مصرف فروکتوالیگوساکارید گیاه

مشاهده شد با افزودن مقدار بیشتر کاسنی ( )1%مرغ-

کاسنی بهبود عملکرد جوجهها ناشی از افزایش ظرفیت

های تخمگذار خوراک را بهتر مورد استفاده قرار دادند

جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش به علت افزایش

(چین و همکاران  .)2005در مطالعه ایزدی و همکاران

طول روده باریک و کولون و همچنین افزایش ارتفاع

( )2013میزان خوراک مصرفی در استفاده  1و  3درصد

میکروویلیها و گسترش پرزهای روده گزارش شد .در

از پودر کاسنی در اثر افزایش طول ویلیهای روده و

گزارش رحمان و همکاران ( )2007تغذیه جوجههای

بهبود جذب دیده شده و افزایش وزن را سبب شده

گوشتی با اینولین و الیگوفروکتوز کاسنی تخمیر روده-

است .در آزمایش نوبخت و همکاران با افزایش میزان

ای را تنظیم کرده و غلظت الکتات را در ژئوژنوم و

استفاده از پودر کاسنی در جیره تا  2درصد مقدار

بوتیرات را در سکوم جوجهها افزایش داد و نیز باعث

خوراک مصرفی افزایش یافت و دلیل آن را وجود

افزایش جذب آب و سدیم شد .این اثرات مربوط به

ترکیبات

افزایش سلولهای مخاطی و افزایش ضخامت دیواره

ضداکسیداسیونی و اشتهاآور عنوان شده است

روده باریک و سکوم است .از آنجایی که ضریب تبدیل

(صفامهر و همکاران  .)1391دلیل مغایرت داشتن تحقیق

غذایی تابع دو عامل خوراک مصرفی و افزایش وزن

حاصل با نتایج مذکور میتواند به علت دز مصرفی

است ،لذا میتوان بهبود ضریب تبدیل نسبت به تیمار

پایین در این آزمایش باشد.

شاهد در تیمار آزمایشی عصاره کاسنی به میزان یک

بهبود در افزایش وزن در این تحقیق در اثر استفاده

درصد بعد از آنتی بیوتیک محرک رشد را در این دو

ازعصاره کاسنی میتواند ناشی از اثرات ضدباکتریایی

عامل جستجو نمود .بررسی نشان داده است که گیاهان

و ضد قارچی به کار رفته در آن باشد که با کاهش

حاوی فالونوئید با افزایش میزان خون رسانی به

جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش ضمن کمک به

دستگاه گوارش موجب بهبود جذب مواد مغذی از

ارتقاء سالمتی و ایمنی جوجهها باعث بهبود عملکرد

دستگاه گوارش میشود (کونتروک و همکاران .)1986

شده است .وجود باکتریها موجب التهاب مزمن در

عالوه بر این بهتر شدن ضریب تبدیل میتواند به

روده و در نتیجه ضخیم شدن دیواره روده میشود که

واسطه تحریک تولید صفرا و فعالیت آنزیمی توسط

باعث آسیب به جذب مواد مغذی و کاهش مقدار مواد

عصاره کاسنی باشد که باعث تسریع در هضم و جذب

فالوونوئیدها

در

کاسنی

به

عنوان
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مواد مغذی شده و در نتیجه باعث افزایش میانگین وزن

روی ضریب تبدیل خوراک میشود .در آزمایش زوو و

روزانه و بهبود ضریب تبدیل در جوجههای گوشتی

همکاران ( )2003نیز بهبود در افزایش وزن و ضریب

شده است (رائو و هممکاران  .)2003در تحقیق نجف و

تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در پاسخ به

ترکی ( )2010اثر استفاده از عصاره کاسنی روی

فروکتوالیگوساکارید موجود در کاسنی مشاهده شد.

ضریب تبدیل غذایی با وجود عدم معنیداری آن ،مثبت

نتایج تحقیق چن و همکاران ( )2005روی مرغان تخم-

بود .ضریب خوراک کمتر در تحقیق یوسریزال و چن

گذار نشان داد مصرف الیگوفروکتوز کاسنی سبب

( )2003به موازات افزایش وزن گزارش شده است.

بهبود ضریب تبدیل خوراک مصرفی شد ،که با نتایج این

والسکو ( )2010اعالم کرد که افزودن اینولین به جیره

تحقیق مطابقت دارد.

جوجههای گوشتی سبب افزایش وزن بدن بدون تاثیر
جدول -2بررسی اثر گروه های آزمایشی بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی در  42روزگی
Table 2- Evaluation of different treatments on performance of broilers at 42 days
ضریب تبدیل غذایی

خوراک مصرفی

وزن بدن

گروه های آزمایشی

Feed conversion ratio
1.859a

Feed consumption
4890a

Body weight
2580c

Experimental treatments
شاهد

1.737b

4683c

2711a

Control
آنتی بیوتیک محرک رشد فالومایسین

1.807ab

4725b

2614b

Flavomycin antibiotic 0.045%
 0 /05درصد عصاره کاسنی

1.729b

4626c

2675ab

0.05% of Chicory extract
 ./1درصد عصاره کاسنی

0.24
0.0713

658.21
0.0144

489.22
0.0433

()0/045

0.1% of Chicory extract
SEM
P-value

*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P≥0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
abc

Mean within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05).
SEM: Standard Error of Means.

پاسخ تیتر ایمنی

تاثیر مثبتی در جلوگیری از رشد باکتریهایی که منجر به

نتایج مربوط به اثر عصاره کاسنی و آنتیبیوتیک محرک

عفونت میشوند دارند .الیگوساکاریدها به شکل الیاف

رشد بر تیتر ایمنی در جدول  3نشان داده شده است .در

محلول عمل کرده و منجر به کاهش جابهجایی مواد

تیتر ایمنی آنفوالنزا و نیوکاسل بین تیمارهای آزمایشی

گوارشی میشوند و گسترش عوامل عفونی را کاهش

تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05الوینا و

میدهند .در این تحقیق استفاده از عصاره کاسنی در

همکاران ( ،)2009جامروز و همکاران ( )2003بهبود

سطح 0/05درصد افزایش تیتر ایمنی را نسبت به آنتی-

سیستم ایمنی را در اثر استفاده از مخلوطی از گیاهان

بیوتیک و گروه شاهد نشان داد اما این افزایش معنیدار

دارویی گزارش نمودند .مونسان و پاول ( )1995بیان

نبوده است .البته با افزایش میزان عصاره کاسنی تیتر

کردند که الیگوساکاریدهای موجود در گیاهان دارویی

ایمنی کاهش یافته است که علت را می توان در اثر بیشتر
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عصاره کاسنی بر ایمنی سلولی دانست و بر تیتر ایمنی

فروکتوالیگوساکارید (اینولین و الیگوفروکتوز) باعث

که بر اساس ایمنی هومورال بوده در غلظت های باالتر

افزایش معنیدار تیتر آنتیبادی  IgGو  IgMدر پالسما

اثر منفی دارد .سامان و کووک ( )1996بیان کردند که

شد .از آنجایی که گیاه کاسنی غنی از اینولین و

گیاهان غنی از فالونوئید و ترکیبات ترپنی با افزایش

الیگوفروکتوز و ترکیبات فنولیک است میتوان نتیجه

فعالیت ویتامین  Cو با اثر ضد باکتریایی خود موجب

گرفت که باعث تحریک و تعدیل پاسخهای سیستم ایمنی

تقویت سیستم ایمنی و تولید آنتیبادی میشوند .اسپنس

میشود .علت معنیدار نشدن در این تحقیق بر خالف

( )2002بیان کرد که مصرف پلی ساکاریدها ،آلکامیدها،

سایر گزارشهای اثر گذار بر ایمنی ،میتواند به دلیل

اسید کافئیک و مشتقات آن نظیر اسید شیکوریک در

مقدار مصرف کم عصاره در جیره در این مطالعه ،نوع

موش سبب افزایش معنیدار در تیتر آنتی بادی تام و

عصارهگیری که در این مطالعه آبی – الکلی بوده ،محل

 IgGعلیه واکسن  typhimurium Salmonellaشد

پرورش کاسنی از نظر جغرافیایی و فصل برداشت باشد

(اسپنس  .)2002مطالعه جاناردهانا و همکاران ()2009

(صفامهر و همکاران .)1391

روی

جوجههای

گوشتی

نشان

داد

مصرف

جدول  -3اثر تیمارهای آزمایشی بر روی تیتر آنتی بادی بر علیه ویروس نیوکاسل و آنفوالنزا در سن  42روزگی
Table 3- Effect of experimental treatments on antibody titers against Newcastle and Avian Influenza virus at 42
days
گروه های آزمایشی
نیوکاسل
آنفلوآنزا
Avian Influenza
4

Newcastle
3.75

Experimental treatments
شاهد

4.37

4.12

Control
آنتی بیوتیک محرک رشد فالومایسین ( )0/045

5.25

4.75

Flavomycin antibiotic 0.045%
 0 /05درصد عصاره کاسنی

4.25

4

0.05% of Chicory extract
 ./1درصد عصاره کاسنی

0.34
0.26
0.8
0.4
*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P≥0/05

0.1% of Chicory extract
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
abc

Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05).
SEM: Standard Error of Means.

فراسنجههای بیوشیمی خون

گلیسیرید سرم خدون تحدت تدأثیر گدروههدای آزمایشدی

نتایج مربوط به فراسنجههای خون در جددول  4گدزارش

حاوی کاسنی قرار نگرفت که مطابق بدا ایدن تحقیدق مدی-

شده است .غلظت کلسترول و تریگلیسدیرید خدون تحدت

باشد .در آزمایشی کلسترول سرم ،تریگلیسیرید ،غلظدت

تأثیر گروههای مختلف آزمایشی قرار نگرفدت .سداریکا و

 LDLو  HDLدر استفاده عصاره کاسدنی و سدیاه دانده

همکاران ( )2005گزارش کردند که گیاه دارویی آویشن و

به میزان  ppm 200بده طدور معندیداری در مقایسده بدا

سیر تاثیری بر غلظت کلسترول خون ندارند .در آزمایش

گروه کنترل کداهش داشدت (جعفدری و همکداران .)2011

صددفامهر و همکدداران ( )1391غلظددت کلسددترول و تددری-

عدم مطابقت نتدایج بدهدسدت آمدده از تحقیدق حاضدر بدا
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آزمایش جعفدری و همکداران ( )2011مدیتواندد بده دلیدل

نوع فنلی میباشند ،ناشی از وجود مواد فعال موجدود در

استفاده توام کاسنی و سیاه دانه وهمچنین میدزان سدطح

این ترکیبات نظیر تیمول ،کارواکرول ،کاپساسین یا دیگدر

مصددرفی عصدداره باشددد .اثددرات ضددد باکتریددایی و ضددد

ترکیبات همخانواده است (آکاموویدک و همکداران )2005

قارچی موجود در کاسنی باعث کاهش جمعیدت میکروبدی

که دارای اثر بازدارنده بر فعالیت آندزیم هیدروکسدی-3-

مضدر دسددتگاه گددوارش شدده و از تجزیدده پددروتئینهددا و

متیل گلوتاریل کوآنزیمآ میباشدند .ایدن مداده یدک آندزیم

اسیدهای آمینه توسط جمعیدت میکروبدی مضدر دسدتگاه

کلیدی در سنتز لیپیدها در کبد است (آموزمهر و همکاران

گوارش جلوگیری میکندد لدذا بدا کداهش سدرعت تجزیده،

 .)2009وجود ترکیباتی مثل کدارواکرول و تیمدول اثدرات

مقادیر بیشتری از آنها جذب و در بدن ذخیره میشود و

کاهشدهندگی بر روی کلسترول و تدریگلیسدیرید خدون

منجر به بهبود درصد الشه و به دنبدال آن کداهش تبددیل

دارند (زرگری و همکاران  .)1368پریبیوتیکهدای درون

پروتئین به چربی گردیده ،مقادیر کمتدری چربدی در بددن

گیاه کاسنی عامل اصلی کاهش غلظدت آندزیمهدای کبددی

تجمع مییابد و مقدار بیشتری پروتئین ذخیدره مدیگدردد

سددنتزکننده کلسددترول مددیباشددد (فوشددیمی و همکدداران

(بارو .)1992 ،دلیل تداثیر اسدانس آویشدن ،مانندد بیشدتر

.)2005

ترکیبات گیاهی از جمله کاسنی که دارای مدواد مدوثره از
جدول  -4اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای خونی (میلیگرم بر دسیلیتر)
)Table 4- Effect of experimental treatments on blood biochemical parameters (mg/dl
کلسترول

تری گلیسیرید

لیپوپروتدین با

لیپوپروتدین با

پروتئین تام

شاهد

Cholesterol

Triglyceride

چگالی باال

چگالی پایین

HDL

LDL

Total
Protein

Control

113.63

64.63

67.62

41.87

4.66ab

124

77

73.62

52.75

4.19b

فالومایسین ( )0/045

123.38

63.13

65.87

50.87

4.84a

Flavomycin antibiotic
0.045%
 0 /05درصد عصاره کاسنی

107.88

63.13

60.75

45.50

4.19a

3.75

3.84

2.11

2.09

0.1

0.38

0.56

0.19

0.24

0.03

شاهد
Control
آنتی بیوتیک محرک رشد

0.05% of Chicory extract
 ./1درصد عصاره کاسنی
0.1% of Chicory extract
SEM
P-value

*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P≥0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
abc

Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05).
SEM: Standard Error of Means.
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جدول -5اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان باکتریهای روده در روده کور ()Log 10 cfu/g
)Table 5: Effects of experimental treatments on bacterial load of cecum (Log 10 cfu/g
گروه های آزمایشی
سالمونال
اشریشیاکولی
کلیفرم
Coliforms
7.55a

E coli
7.67a

Salmonella
7.82a

Experimental treatments
شاهد

7.77a

7.43a

6.80b

Control
آنتی بیوتیک محرک رشد فالومایسین ()0/045

6.58b

6.67b

6.65b

Flavomycin antibiotic 0.045%
 0 /05درصد عصاره کاسنی

6.78b

6.40b

6.67b

0.05% of Chicory extract
 ./1درصد عصاره کاسنی

0.15
0.15
0.14
0.002
0.0001
0.0001
*حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P≥0/05

0.1% of Chicory extract
SEM
P-value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
abc

Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) .
SEM: Standard Error of Means.

جمعیت باکتریهای روده

رشد و تکثیر باکتریهای مفید رودهای از قبیل

نتایج حاصل از شمارش باکتریهای اشریشیا کولی،

بیفیدیوباکتریها و الکتوباسیلوسها را افزایش و جمعیت

کلیفرم و سالمونال در جدول  5ارائه شده است .تعداد

کلستریدیوم و اشریشیاکولی را کاهش میدهد (زو و

باکتریهای سالمونال در تیمارهای حاوی عصاره کاسنی

همکاران  )2003که نتیجه آن میتواند تغییر در نوع

و آنتیبیوتیک محرک رشد نسبت به تیمار شاهد کاهش

متابولیسم باکتریهای دستگاه گوارش باشد .استفاده از

معنیدار داشته است ( .)P≤0/05شمار کلیفرمها و

ترکیبات اینولینی منجر به افزایش در سهم نسبی بوتیرات

اشریشیا کولی در تیمارهای حاوی کاسنی نسبت به دو

در مواد هضمی سکوم میشود (رحمان و همکاران

تیمار شاهد و آنتیبیوتیک اختالف معنیدار داشت

 .)2007بوتیرات انرژی الزم برای رشد اپیتلیال روده را

( .)P≤0/05فالونوئیدها ،گلوکوزینوالتها و سایر

فراهم نموده و در مکانیزمهای تنظیمکننده تمایز سلولی،

متابولیتهای گیاهی اثرات شیمیایی و فیزیولوژیکی

رشد و بیان ژن دخیل است (مروز و همکاران .)2006

مفیدی بر روی دستگاه گوارش جوجهها داشته که سبب

ریشه کاسنی حاوی درصد باالیی از اینولین است (شانگ

ثبات میکروفلور روده و کاهش ارگانیزم های مضر روده

و همکاران  .)2010اغلب فواید تغذیهای که با استفاده از

ایی می شود (جامروز و همکاران .)2003

اینولین به دست میآید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به

عصاره کاسنی موجب کاهش معنیداری شمار باکتری-

تحریک و یا اثر انتخابی آنها بر روی رشد و فعالیت

های مضر میشود لذا با کنترل میزان این گونه باکتری-

باکتریهای بیفیدوباکتر و الکتوباسیلوس مربوط است

های مضر میتوان موجب بهبود عملکرد روده در روند

(گیبسون وفولر  .)2000بیفیدوباکتریها بدلیل دارا بودن

هضم و جذب خوراک ،بهبود افزایش وزن و در نتیجه

آنزیم  -βفروکتوفورانوزیداز قادرند که فروکتانهای نوع

بهبود ضریب تبدیل غذایی شد (بارو  .)1992رحمان و

اینولین را تجزیه کرده و مورد استفاده قرار دهند (کولیدا

همکاران ( )2007عنوان کردند که استفاده از کاسنی به

و گیبسون  .)2007اینولین سبب کاهش جمعیت اشرشیا

علت داشتن اینولین به عنوان یک ترکیب پریبیوتیکی

کولی ،گونه های سالمونال و کمپیلوباکترها در روده کور
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؛1999 نشدهاند از طریق مدفوع دفع میشوند (نیومن

گشته و سبب افزایش بیفیدوباکترها میشوند (یوسریزال

.)2000اسپرینگ و همکاران

 ایجاد یک جمعیت غالب الکتوباسیلوس و.)2003 و چن

نتیجهگیری کلی
در این بررسی مشخص شد که در صفات عملکردی
 درصد بعد از آنتی0/1 مصرف عصاره کاسنی به میزان
_بیوتیک محرک رشد تجاری نسبت به شاهد معنیدار
بوده و در افزایش پروتئین تام و نیز کاهش جمعیت
باکتریایی روده در ناحیه روده کور نسبت به شاهد و
آنتیبیوتیک محرک رشد دارای اثرات معنی داری بوده و
بر این اساس میتوان به عنوان یک ماده ضد میکروبی
مناسب در کاهش باکتریهای مضر رودهای مانند کلی
 سالمونال و اشریشیا کولی به جای آنتیبیوتیکهای،فرم
تجاری مورد مصرف در جوجههای گوشتی پیشنهاد
.داده شود

بیفیدوباکتر در روده باعث حذف رقابتی پاتوژنها (ویلن
) و همچنین باعث ترشح مواد ضد2000 و همکاران
میکروبی در برابر عوامل بیماریزا میشود (گیبسون و
، در آزمایش حاضر.)2000؛ جین و همکاران1994 ونگ

کاسنی و آنتیبیوتیک باعث کاهش غلظت اشریشیاکولی
) مشابه2009( روده شدند که با نتایج بارهو و همکاران
) که2004(  همچنین در تحقیق هرناندز و همکاران.بود
جوجهها با سالمونال آلوده شده بودند نیز تاثیر مانان
الیگوساکارید در کاهش اشریشیاکولی گزارش شد
و

الکتوباسیلوس

.)2002

همکاران

و

(فرناندز

-بیفیدوباکترها بر سر اتصال به اپیتلیوم روده با باکتری
های اشریشیاکولی و پاتوژنها رقابت میکنند و در نتیجه
اشریشیاکولی و پاتوژنها که به اپیتلیوم روده متصل
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Introduction: In order to stimulate growth, eliminate nutrient deficiencies, strengthen immune
responses and prevent diseases, several additives are being added into the poultry feeds (Rakhshan
et al. 1389). Initially, the first materials that were considered as food additives were antibiotics and
anti-bacterial agents (Hedayati et al. 2015). Since 2006, the EU and later US have prohibited the use
of all antibiotics as a growth promoter in livestock industry (Hashemi et al., 2009). Addition of
medicinal herbs is aimed for replacing with the chemical compounds available in poultry diets. The
minimum benefit of medicinal plants compared to chemical drugs is that if they do not role a
positive effect, they have much-more limited side effects. Chicory plant (Cichorium intybus L.) and
the English name Succory is a plant of the Asteraceae family, which are available in different parts
of Iran. In order to evaluate the effects of Chicory root extract with growth promoter antibiotic, an
experiment was conducted on blood biochemical parameters, immune titers and Cecum bacterial
population.
Material and methods: 192 Ross 308 mixed sex day-old chicks were used in a completely
randomized design manner for 42 days, which were distributed after initial weighing. Experimental
design of current trial was consisted of 4 treatments, 4 replicates and 12 chicks per each replicate.
Treatments were 1) control, 2) Flavomycin antibiotic growth promoter (0.045%), 3 and 4) Chicory
root extract in 0.5 and 0.1%, respectively. Extract of chicory root was prepared by the maceration
method at Malayer University central laboratory. At first, the required amount of dried chicory root
was prepared and the woods and groves were removed and then thoroughly grinded with a miller.
The required amount of powder was then weighed and injected into the Laboratory Becher. For
every 100 grams of powder, 700 ml of 96% ethanol and 300 ml of distilled water were added to
Bechers and thoroughly blended for 2 minutes, then an aluminum foil was applied on it and 48
hours later using Whattman filter paper (W-42, UK) was flattened. Then, the ethanol was isolated
and the pure extract was obtained and kept until it was used in the refrigerator. In order to study the
performance, body weight gain, feed consumption and feed conversion ratio were measured and
recorded on a weekly basis. Also, at the end of trial, from each experimental unit, two birds were
selected and 3 ml of blood samples were collected for assessing immunity and biochemical
parameters of blood serum. Biochemical parameters including triglyceride, cholesterol, high-density
lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL), were checked and sent to a biochemical
laboratory using a centrifuge at 3000 rpm, for 10 minutes, the serum was isolated from the
specimen and measured using an auto-analyzer (Technicon RA-1000, USA). Collected data were
analyzed and statistical analysis was performed in a completely randomized design with SAS
version 9.1 and GLM procedure. Mean comparison was performed using Duncan's multiple range
test at the probability level of P <0.05.
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Results and discussion: It is found that the maximum body weight and minimum FCR was
significantly (P<0.05) found in antibiotic fed group and the least feed consumption was
significantly (P<0.05) seen in 0.1% Chicory root extract. It seems that the application of antibiotic
growth promoter compared to other groups has had a better effect on weekly and final body weight.
Among the food additives evaluated, prebiotics derived from medicinal plants are the most suitable
food supplements, as they can eliminate the competitive microbial pathogens and replace the
beneficial bacteria in the intestine. From the known peribiotics, inulin and oligofructose available in
chicory can be found widely used in the poultry industry. In plants such as chicory, there is an
uronic acid, a kind of non-polysaccharide polysaccharide and blocks the structure of a pektin, a
soluble non-starch polysaccharide in the gastrointestinal tract. Reduces the viscosity of digestive
substances, increases water absorption, reduces water intake and increases feed intake, as well as
insoluble insecticides of chicory polysaccharides increase the rate of digestive flow in birds, which
subsequently increases feed intake. The immune titers against Newcastle and Avian influenza
diseases were not significantly altered. The total protein was significantly (P<0.05) increased in
Chicory root extract treatments compared to growth promoter antibiotic group. The bacterial
population of Coliforms, Salmonella and E. coli in broilers fed Chicory root extracts were
significantly (P<0.05) reduced than other dietary treatments. Oligosaccharides in medicinal plants
have a positive effect on preventing the growth of bacteria that lead to infection. Oligosaccharides
act as soluble fibers, leading to a reduction in the displacement of gastrointestinal tract and reduce
the spread of infectious agents. Plants rich in flavonoids and terpene compounds enhance the
immune system and produce antibodies by increasing the activity of vitamin C and their
antibacterial activity.
Conclusion: It can be concluded that Chicory root extract at 0.1% dosage when compared with
growth promoter antibiotic fed group could improve the blood biochemical parameters and reduce
the bacterial population of feces.
Key words: Growth promoter antibiotic, Intestinal bacteria, humoral immunity, Chicory extract,
biochemical parameters, broilers.

